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החומר היחיד המותר לשימוש להדברת זבוב הים התיכון בפרדסים שפירותיהם לייצוא או 

והוא מאושר , דרגת הסיכון שלו נמוכה, החומר ידידותי לסביבה ולאדם.  תעשיה הוא סקסס

 . ראל ובעולםלשימוש בחקלאות האורגנית ביש

 המקדימיםתיכוני בכל זני ההדרים - באוגוסט נתחיל בהדברה של זבוב הפירות הים10 -ב

 .בישראל

 .   לספטמבר נרחיב בהדרגה את הדברת הזבוב לכל זני ההדרים15 –מ 

 ,ההדברה תבוצע בכל חלקות הפרדס המסומנות על גבי צילומי האוויר המצויים במועצה

ופה האזרחית וגורמי הביטחון לביצוע טיסות הריסוס והריסוס בכפוף לאישורי מנהל התע

 .הקרקעי

פרדסני אזור 
��� ����

 יכולים לקבל סקסס לריסוס עצמי ,שבו יתכן ויאסרו טיסות חקלאיות ,

 .בתאום מראש עם רכז ההדברה האזורישל זנים מוקדמים 

לביצוע תכנית י שר החקלאות "הוסמכה ע") המועצה("המועצה לייצור צמחים ולשיווקם 

 .לחוק'  ב2ההדברה ותהיה בעלת ההסמכה לפי סעיף 

 לחוק 1'י ועדת ההדברה לפי סעיף א"הריסוס יבוצע בהתאם לתכנית ההדברה שנערכה ע

 .1956-ז"הגנת הצומח התשט

בכפיפות להיתר לפיזור , י ריסוסי אוויר או קרקע בחומר סקסס"הדברת הזבוב תתבצע ע

  .1979-ט"רעלים מכלי טיס התשל

י המועצה הוא רק מרכיב אחד ממכלול אמצעים הנדרש כיום "יצוין כי הריסוס המבוצע ע

 .להשגת הדברה יעילה של הזבוב

 : הפרדסנים חייבים להשתתף בביצוע הדברת הזבוב ולבצע בין היתר את הפעולות הבאות

 סניטציה בפרדס ובסביבתו למניעת מוקדי אילוח והפצת זבוב .א

 מוקדם של נזקי זבוב בפרי ותגבור ריסוסים קרקעי במידת  ניטור שוטף לגילוי .ב

 הצורך

העצים   מיד בסיום הקטיף החלקות תהינה נקיות מפירות על- קטיף מלא ובעיתו  .ג

 ומפירות נשר
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י הפרדסנים תהיה "ל ע"ללא ביצוע הפעולות הנ, יעילות ריסוסי המועצה בלבד .ד

 ,כמפורטפעולות הנוספות למועצה אין שליטה על היודגש כי . בלתי מספקת

היכולות להשפיע על יעילות ההדברה של זבוב הפירות הים תיכוני ואלו נמצאות 

 .באחריותם הבלעדית של הפרדסנים

הינה אך ורק על פי , המועצה מודיעה בזאת שאחריותה לצורך ביצוע תכנית זו בכל הפרדסים

 .האמור בחוק הגנת הצומח

או עקב פגיעת זבוב הפירות , מו בשל קיום תכנית זו אינה אחראית לנזקים שיגרהמועצה

 . למרות ביצוע פעולות ההדברה על ידה, תיכוני-הים

, שיתגלו בפרדסים שפורטו לעיל, תיכוני-המועצה לא תפצה בגין נזקי זבוב הפירות הים

 . למרות ביצוע פעולות ההדברה

שר לשירות בכל יום ניתן להתק. גם השנה יופעל שירות טלמסר למידע על ריסוסים אלה

 . לקבל מידע על הישובים בהם מתוכננים ריסוסים למחרת היום) שבע בערב (19:00מהשעה 

 03-6066142:  מספר הטלמסר הוא

 .נא להתקשר עם רכז ההדברה האזורי,  לקבל מסרון ערב לפני ביצוע הריסוסםלמעונייני

 :לשאלות וברורים אפשר לפנות לרכזי ההדברה האזוריים

 052-5216688 ' טל         גלעד גפן   – הצפון אזור 

   050-7422760 ' טל        אמיר ברי    –המרכז אזור 

 050-6621002  'טל        עופר דאלי   –אזור הדרום 

 

 

  רכז ענף הדרים–טל עמית                                                                   

 המועצה לייצור צמחים ולשיווקם                                                                     


